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Användningsområde Diskgranulat för granulatdiskmaskiner.

Produktegenskaper De små blåa plastgranulatens effekt baseras på en mekanisk tvättkraft som genereras tillsammans
med Granuldisk-maskinernas granulattvätteknik. Granulaten sprutas in av kraftiga pumpar och
skrubbar bort även den mest ingrodda smutsen från diskgodset utan separat blötläggning.

Bruksanvisning Doseringen av granulat varierar efter maskintyp: GD 600/6 l, GD 700/8 l, GD 900/20 l
Kontroll av granulatmängden: alla nya maskiner är utrustade med ett uppsamlingskärl för granulat
som underlättar uppsamlingen granulatet för tvätt eller kontroll av mängden. (Se maskinens
bruksanvisning.)

I gamla maskinmodeller kontrolleras granulatmängden när granulaten ligger i tankens botten och
tankvattnet har tömts ut:
- I GD 600 finns en avtagbar sil i tvättanken, som ger åtkomst till tvättankens botten.
Granulatytan ska vara i nivå med tvättankens vertikala och sneda fog (= tankens böjning, se
bruksanvisningen).
- I GD 700 finns en markering för rätt granulatmängd på tvättankens sida.
- I GD 900 ska granulatmängden vara ca 2 cm under tankens böjning (se bruksanvisningen).

Granulat ska tillsättas när granulatmängden har blivit för liten. Det ska alltid finnas rätt mängd granulat
i maskinen för att få bästa möjliga tvättresultat. Vi rekommenderar att mängden kontrolleras minst två
gånger per månad. Rakeiden puhdistuksen yhteydessä tämä on helppo toimenpide – joko
suoritettavaksi rakeiden ollessa tankissa tai kerättyinä raekeräysastiaan.
Ju renare granulat, desto lägre hygienrisk och mindre luktolägenheter. Granulatets renhet påverkar
också tvättresultatet. Vi rekommenderar att granulatet sköljs dagligen, i synnerhet om maskinen
används mycket.

Obs Åtgärder vid läcka: Sopa golvet för att förebygga halkolyckor.

Sammansättning Aktiva ämen Effekt

Polyoxymetylen Kemiskt produktnamn

Förvaring Lagras torrt.

Utseende och doft Blå granulat

Tillverkningsland SVERIGE
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Användar- och
miljösäkerhet

Oanvända granulat hanteras som ofarligt avfall. Sorteras helst som brännbart avfall. Använda granulat
ska samlas upp i en plasthink med lock eller en plastpåse före de sorteras som brännbart avfall.

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN

1 x 20 l 63162 6417964631623

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se
eller genom att kontakta vår kundtjänst på Info.klc.se@kiilto.com
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